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Em meio à Covid-19, procura de vagas gera
enchentes no HCM
O HOSPITAL Central de Maputo registou nos dois últimos dias, um movimento
desusado de cidadãos que, em meio à pandemia da Covid-19, procuravam responder a
um concurso público de admissão para o quadro de pessoal, sobretudo para o sector
serventuário. Pág. 03

Segundo Inquérito Sero-epidemiológico: Beira
apresenta altos níveis de transmissão da Covid-19
A cidade da Beira apresenta níveis altos de transmissão do vírus da pandemia do novo
coronavírus, segundo resultados do Inquérito Sero-epidemiológico realizado entre 21
de Setembro e 2 de Outubro, divulgado ontem nesta urbe.
O director-geral do Instituto Nacional de Saúde (INS), Ilesh Jani, revelou que durante
o inquérito foi apurada uma seroprevalência alta, comparativamente às restantes
cidades do país. Pág. 05

Laboratórios públicos: Testagem diária da Covid-19
sobe para duas mil amostras
O país vai, ainda este mês, sair da capacidade média diária de testagem de 1500
amostras de Covid-19 para perto de duas mil no sector público, com o aumento da
resposta na cidade de Maputo e criação de meios na província de Gaza. Pág. 06

Sobre a evolução da Covid-19: Nyusi e Ramaphosa
em consultas bilaterais
O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, manteve uma interacção telefónica
com o seu homólogo sul-africano e presidente em exercício da União Africana (UA),
Cyril Ramaphosa, no quadro das consultas bilaterais e multilaterais. Pág. 09

1

Exorta directora do GABINFO: É preciso comunicar
mesmo em tempo da Covid-19
A directora do gabinete de Informação (GABINFO), Emília Moiane, disse ontem, na
praia do Bilene, província de Gaza, ser necessário que se continue a comunicar, no
país, mesmo em tempo da pandemia da Covid-19, para que os moçambicanos saibam
que o Governo continua a envidar esforços em prol do desenvolvimento das
comunidades. Pág. 09

Perda auditiva súbita pode ser sintoma da Covid-19
O primeiro caso a apresentar o sintoma de perda auditiva foi relatado há dias num
artigo do jornal científico BMJ Case Reports, e pode clarificar a existência de um
novo sintoma causado pelo novo coronavírus, por ser um possível efeito colateral da
infecção. Pág. 30

COVID-19 em África: CDC Alerta para período de
segunda vaga “devastadora”’
O director do Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças da União
Africana (África CDC), alertou que se os países e as pessoas abrandarem as medidas
contra a Covid-19 haverá uma segunda vaga com “consequências” devastadoras.
Última página.

So

O País
Transportadores e vendedores mais expostos à
COVID-19 na Beira
Os transportadores e o mercado Maquinino na cidade da Beira, em Sofala, estão mais
expostos ao novo Coronavírus, conclui o inquérito sero-epidemiológico realizado pelo
Instituto Nacional de Saúde (INS).
Nos transportadores, destacam-se os de longo curso, os operadores de táxi-carro e de
motorizada. Depois deste grupo profissional, os agregados familiares estão em maior
risco de contraírem o sars-cov-2 naquela cidade do centro de Moçambique.
No que diz respeito aos mercados da cidade da Beira, o INS explica que o mercado
Maquinino tem taxa de seropositividade mais elevada de toda a cidade, com 22.6%,
contrapondo-se à Vila Massane, com 2.4%.
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O bairro Macurungo está em maior exposição ao vírus (9.1%), seguido pelo bairro
Tchondja (8.7%).
http://opais.sapo.mz/transportadores-e-vendedores-mais-expostos-a-covid19-na-beira

Município de Maputo recebe material para prevenção
da COVID-19
O presidente do município de Maputo, Eneas Comiche, recebeu esta quinta-feira, do
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Un-habitat e WaterAid, material
prevenção da COVID-19 destinado ao Distrito Municipal da Ka-Tembe.
Trata-se de oito sistemas de lavagem das mãos, sabão líquido e duas mil mascaras
entregues ao município de Maputo no âmbito das celebrações do Dia Mundial da
Lavagem das Mãos.
O edil de Maputo, Éneas Comiche enalteceu o gesto dos parceiros de cooperação e
falou da importância da lavagem das mãos com água e sabão para evitar a
contaminação COVID-19 e outras doenças.
Segundo o Instituto Nacional de Saúde, os vendedores dos mercados fazem parte do
grupo exposto à eventual contaminação pela COVID-19. Neste contexto, a vereadora
de Saúde e Acção Social no município de Maputo, Alice de Abreu, garantiu que a
edilidade está a trabalhar para controlar a propagação da doença.
http://opais.sapo.mz/municipio-de-maputo-recebe-material-para-prevencao-dacovid19

Moçambique com mais de oito mil recuperados da
COVID-19 em 10.537 infectados
Mais 179 foram consideradas livres do novo Coronavírus, de quarta para quinta-feira,
no país, o cumulativo subiu para 8.214, num total de 10.537 casos positivos registados
desde Março passado. Maior número de recuperados é da província de Maputo, com
109 pessoas, seguida da cidade de Maputo, 41 cacos.
Dos recuperados, quatro são de nacionalidade estrangeira, sendo um indiano e três
chineses. Neste momento, o país tem 2.246 casos activos da COVID-19.
Dos novos casos suspeitos testados, 145 foram positivos para COVID-19 e a maior
parte é da capital moçambicana, com 95. Cumulativamente, o país soma 10.537 casos
positivos, dos quais 10.238 são de transmissão local e 299 importados.
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Segundo o Ministério da Saúde, do cumulativo de 292 pacientes internados, 34 ainda
estão internados, o grosso na cidade de Maputo.
Moçambique soma 73 mortes devido ao novo Coronavírus.
http://opais.sapo.mz/mocambique-com-mais-de-oito-mil-recuperados-da-covid19-em10537-infectados

Os números que podem salvar vidas...
Em parceiria com o INE, o Instituto Nacional de Saúde (INS) já fez, até esta altura,
oito inquéritos sero-epidemiológicos, em igual número de cidades, facto que permitiu
perceber melhor o comportamento do novo Coronavírus, as faixas etárias mais
vulneráveis e os locais com maior incidência da doença. Esses estudos contribuíram
ainda para um melhor direccionamento de recursos financeiros e, em alguns casos, na
redução de casos positivos da doença.
A descoberta do novo coronavírus (COVID-19), em Dezembro de 2019, gerou
preocupação mundial e colocou à prova os sistemas de saúde de todos os países, sem
excepção. Em tão pouco tempo, o vírus se espalhou e a OMS elevou o surto da
COVID-19 (pois abrangia uma certa região geográfica) para o estágio de pandemia
(porque o vírus espalhou-se por diversas regiões do planeta). Foi a primeira fez, na
história da humanidade, que um coronavírus chegou a esse estágio. A situação
demandou o redimensionamento de prioridades e de recursos dos Estados e
Moçambique, não foi excepção.
O país beneficiou, porém, da entrada tardia do vírus para “aprender das experiências
dos outros países, e apartir disso, antecipar-se a possíveis cenários”, precisou Eduardo
Samo Gudo, diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Saúde (INS).
http://opais.sapo.mz/os-numeros-que-podem-salvar-vidas

lusa
Covid-19: cidade moçambicana da Beira com altas
taxas de exposição
Beira, Moçambique, 15 out 2020 (Lusa) - A cidade da Beira, centro de Moçambique,
apresenta algumas das maiores taxas de exposição ao novo coronavírus no país,
segundo um estudo sero-epidemiológico hoje apresentado pelo Instituto Nacional de
Saúde (INS).
O facto de ter 500.000 habitantes e estar localizada num dos principais corredores de
pessoas e mercadorias, como porta do oceano Índico para os países do interior da
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África Austral, são fatores que a tornam "mais vulnerável" à infeção, explicou Ilesh
Jani, diretor-geral do INS.
Aquele responsável apelou ao reforço das medidas de prevenção, uma vez que os
indicadores apontam para um aumento de casos de covid-19 na cidade, capital da
província de Sofala, nas próximas semanas.
Entre os locais com maior taxa de prevalência registada neste tipo de estudos está o
mercado do Maquinino, onde um em cada quatro trabalhadores já esteve exposto ao
vírus, referiu.
https://www.lusa.pt/article/nEvEyakrJEPb6oqnTfHFZDMSZM5iuSI1/covid-19cidade-mo%C3%A7ambicana-da-beira-com-altas-taxas-deexposi%C3%A7%C3%A3o

Covid-19: Moçambique sem óbitos pelo segundo dia
consecutivo
Maputo, 15 out 2020 (Lusa) – O Ministério da Saúde (Misau) moçambicano anunciou
hoje mais 145 infeções pelo novo coronavírus, ascendendo a um cumulativo de
10.537 casos, num boletim diário sem registo de mortes pelo segundo dia
consecutivo, total que se mantém em 73.
Tal como nos dias anteriores, a Cidade de Maputo "registou o maior número de casos
(95), correspondendo a 65,5% do total reportado hoje em todo o país", acrescenta o
boletim.
https://www.lusa.pt/article/nEvEyakrJEOcy9LGpEqe8DMSZM5iuSI1/covid-19mo%C3%A7ambique-sem-%C3%B3bitos-pelo-segundo-dia-consecutivo

Rádio Moçambique

País regista mais 145 casos da Covid-19: Todos
pacientes graves encontram-se em Maputo
Vinte pacientes, dos trinta e quatro internados nos centros de isolamento do novo
coronavírus, estão em estado grave.
Os pacientes sob assistência médica, padecem de patologias crónicas diversas, com
destaque para hipertensão e diabetes, associadas ao novo coronavírus.
A directora nacional-adjunta de saúde pública, Benigna Matsinhe, disse, esta quintafeira, em Conferência de imprensa, que todos os pacientes em estado grave
encontram-se na cidade de Maputo.
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“Dos doentes que temos actualmente internados, 14 estão em estado moderado, 19
estão em estado grave e um está em estado crítico. Todos os doentes em estado grave
e crítico encontra-se na cidade de Maputo”, referiu.
Esta quinta-feira, o Ministério da Saúde anunciou mais 145 casos positivos do novo
coronavírus, 179 recuperados e o número de mortes mantém-se em 73
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/13528-pais-registamais-145-casos-da-covid-19-todos-pacientes-em-estado-grave-encontram-se-emmaputo.html

Alemanha regista novo recorde diário de casos: 6.638
nas últimas 24 horas
A Alemanha registou 6.638 infectados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas,
um recorde desde o início da pandemia, segundo dados oficiais divulgados, esta
quarta-feira.
A informação surgiu poucas horas depois do anúncio de novas restrições nos 16
estados regionais, com o objectivo de prevenir o ressurgimento da pandemia.
O número mais alto de contaminação diária datava de 28 de Março, com 6.294 casos.
A chanceler alemã, Angela Merkel, anunciou na noite de quarta-feira a introdução de
novas medidas mais restritivas, após uma reunião com responsáveis dos 16 estados
regionais.
Por exemplo, o número de participantes em eventos privados será limitado em regiões
que registem mais de 35 novas contaminações por 100.000 habitantes em sete dias.
Nessas áreas, as máscaras serão obrigatórias sempre que as pessoas estiverem
próximas umas das outras por um determinado período de tempo.
Os encontros serão limitados a 25 pessoas em estabelecimentos públicos e 15 em
salas privadas.
https://www.rm.co.mz/rm.co.mz/index.php/component/k2/item/13511-alemanharegista-novo-recorde-diario-de-casos-6-638-nas-ultimas-24-horas.html

A VERDADE

Mais de meio milhar de profissionais de saúde
infectados pela Covid-19 em Moçambique; Infectados
da Zambézia ultrapassam Cabo Delgado.
A directora nacional adjunta de Saúde Pública Benigna Matsinhe, revelou nesta
quinta-feira que mais de meio milhar de profissionais de saúde já foi infectada
pelo novo coronavírus em Moçambique, a maioria na cidade de Maputo, entre
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eles o ministro da saúde. Entretanto, o país não tem capacidade para aumentar a
testagem de casos.
http://www.verdade.co.mz/mais-de-meio-milhar-de-profissionais-de-saudeinfectados-pela-covid-19-em-mocambique-infectados-na-zambezia-ultrapassamcabo-delgado/

Media Mais TV
Actualização Covid-19: o país registou nas últimas 24 horas, 145 novos casos para
Covid-19, elevando o cumulativo para 10. 537. Jornal da Mais

TV Miramar

Espanha com risco de diminuição da esperança de
vida devido à Covid-19
A revista científica britânica The Lancet, publicou um estudo que revela que as
doenças não transmissíveis cresceram em conjugação com a pandemia de covid-19 e
colocam em risco os avanços na saúde nos últimos anos. E a esperança de vida da
população espanhola, que pode reduzir caso este cenário continue. Por ano, essas
doenças matam cerca de 175 mil pessoas na Espanha.
Em Espanha, a expectativa de vida saudável atingiu os 71,3 em 2019, face aos 68,5
anos da Europa Ocidental e 63,5 anos da média mundial. De acordo com o relatório, a
principal causa de morte por essas doenças em 2019, foi uma doença chamada
isquémica do coração, que causou cerca de 53.600 mortes seguida do acidente
vascular cerebral com 37.100 mortes.
A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e noventa e três mil mortos e
mais de 38,5 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo dados
divulgados pela agência francesa AFP. Fala Moçambique
Moçambique registou mais 145 casos positivos de Covid-19 nas últimas 24 horas.
Fala Moçambique
Tornados públicos resultados do inquérito sero-epidemiológico realizado na Beira.
Fala Moçambique
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STV
Propagação Covid-19: Há mais 179 pessoas que venceram a luta contra o coronavírus
o que elevou o total para 8 214 recuperados. Jornal da Noite
Propagação Covid-19 na Beira: Mercado Maquinino é o maior foco de propagação da
doença segundo relatório de inquérito sero-epidemiológico. Jornal da Noite

TVM
Actualização Covid-19: notificados mais 145 casos positivos nas últimas 24 horas
Telejornal
Covid-19: Apresentados resultados do inquérito sero-epidemiológico na cidade da
Beira. Telejornal
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